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KE HOACH
To chtrc tiêm vc xin phông Covid-19 dçt 41 di v&i 3.750 1iu Pfizer
và 5.560 lieu Mordena dê tiêm cho tré em
Can cir Kê hoch so 70/KH-SYT ngây 14/6/2022 cüa S Y t Thai Blnh v
t chüc tiêm vc xin phông Covid-19. Ban Chi dto phông, chng djch Covid-19
thành ph trin khai k hotch t chirc tiêm vc xin phOng Covid- 19 dçit 41 &i vâi
3.750 1iu Pfizer và 5.560 1iu Mordena d tiêm cho tré em nhu sau:
I. MIJC TIEU
To chirc tiêm müi 1 vc xin Pfizer cho tré chua tiêm, tiêm phU müi 2 cho tré
dâ tiêm miii 1 väc xin Moderna dam bão dung dM tuçmg, dung quy djnh, dung tin
d, tránh lang phi và dam báo an toàn tiêm chiing cho 100% các miii tiêm.
II. DOI ThONG TIEM CHUNG
1. DEi vol vc xin Pfizer (hqn th dyng dé'n hê't ngày 31/7/2022): To chüc
tiêm miii 1 cho tré tr dii 5 dn dmi 12 tui. U'u tiên t.p trung t chiic tiêm miii 1
cho tré 5 tui, 6 tui, sau do nâng dn d tui tiêm.
Liu luçmg tiêm: 0,2 ml.
2. IMi vol vc xin Moderna (hgn sz' dyng dé'n hé't ngày 12/7/2022): T chiic
tiém miii 2 cho nhiing tré dà tiêm miii 1 vc xin Moderna ttr dii 4 tun tri len
(không s& dyng vác xin Moderna d thyc hin tiêm mIi 1,).
Liu hxçmg tiêm:
- Tré tir 6 c1n dithi 12 tui liu 0,25m1.
- Tré ti'x dii 12 tui tth len 1iu 0,5m1.
Ghi chii:
- Gác phu'di'zg, xd, nhà trir&ng, phdng Giáo duc và Dào tao, dun vi y tl thc
giao nhiêm vu tiêm thz!c hin viêc lap danh sách, tiêm ding di tzng.
- TrI hodn tiêm chzng sau khi mc Covid-19 là 3 tháng.
- Di vó'i tré tir 12 dIn dzthi 18 tuli chu'a tiêm vác xin phdng Covid-19 thI sl'r
dyng vc xin Pfizer dành cho ngu'&i lan dl tiêm.
III. THOI GIAN, PHTIONG THtC, DIA DIEM TO CH1J'C TIEM
1. Tho'i gian trin khai: Tü ngày 16/6/2022 dn ht ngày 12/7/2022.
2. Phirong thirc triên khai va dja dim tiêm
- To chiic dim tiêm tti các dim tru?mg, Tram Y t phi.rOng, xâ. Di vi tré
có bnh l nn tiêm tti Bnh vin da khoa thành ph&
- D& v9i vc xin Mordena, Trung tam Y tê 1p ké hoich d tiêm phii miii 2
cho nhUuig tré dã tiêm miii 1.
- Giao Trung tam Y tê phi hccp phông Giao diic và Dào to can cii s6 luçing
duçyc phân b d sp xp ljch tiêm, b trI s luçing tiém tii mi dim, thông báo s
lucmg tiêm dn các dan vj và chii dng diu phM vc xin trén dia bàn d tiêm
nhanh chóng ht s luçng vc xin duçic phân b&

IV. TO CH15C THIYC HI1N
1. Trung tam Y t thành ph:
- Là dan vj chU trI, chju trách nhim truOc Ban Chi dao thành pM v cong
tác tiêm chüng trên dja bàn. Can cü s luçmg vc xin dugc phân M d tham muu
xây drng kê hoach trInh Ban Chi do thành pM phê duyt; chü tn t chiirc thirc
hin tiêm väc xin phông Covid-19 dçt 41 và kim tra, giám sat các boat dng tiêm
chüng trên dja bàn dam bão tuyt dôi an toàn, dung quy djnh, kjp thai báo cáo Ban
Chi dao thành phô, Sâ Y tê xir 1 cac tInh hung phát sinh.
- Huong dn chi tit các Tram Y t phuô'ng, xã v cong tác chun bi, t chirc
tiêm và xü l cac tInh huông phát sinh (hwóng dcn bing van ban).
- Cir can b trirc tip dn các dim tiêm d chi dao, hurng dan, giám sat,
phôi hçp to churc thirc hin tiêm chüng theo quy dnh và kjp thai xü l các tInh
huông phát sinh.
- Dôi vth dim tiêm tai Bnh vin: Trung tam Y th ci'r can bô là du mi, pMi
hçip t chirc thirc hin tiêm chüng vi dan vj tiêm, tng hp kt qua theo quy djnh.
- Chi dao Tram Y t phân loai di tixçrng tiêm tai Tram Y t hoc 1p danh
sách các tnring hgp có bnh l nn chuyn Bnh vin da khoa thành pM d tiêm.
- Linh vc xin, vt tu tiêm chUng tir Trung tam Kim soát bnh tt tinh, thirc
hin diu pMi, cp phát vc xin, vtt fir tiêm chüng, cung cp phIch vc xin cho các
dan vj t chüc tiêm chüng trên da bàn.
- Gui K hoach tiêm dn Trung tam cp ciru 115, BIIh vin da khoa thành
ph& Bnh vin Nhi d dugc M trçY cp ci'ru, vn chuyn cp ctru trong nhftng ngày
trin khai tiêm. Gi:ri danh sách các dôi cp ciru cüa BIiE viên da khoa tinh, BIih
vin da khoa thành pM tói các Tram Y t.
- Thung xuyên cp nht, xiir l thông tin, don d&, báo cáo tin d, tng hcip
kt qua tiêm chüng theo quy djnh. Báo cáo kt qua tiêm trrnc 17 gi hang ngày và
kt qua tiêm dçit 41 v Ban Chi dao thành pM; báo cáo c11 th s6 lugng tiêm, danh
sách tiêm theo dan vi.
2. Bnh vin ila khoa thành phI:
- B trI s luçing giithng bnh d sn sang tip nhn, xir trI các truOng hçp
phãn i.mg nng sau tiêm chüng.
- Thành 1p các di cp ciru luu dng (03 di), phân cong dja bàn phii trách
cho tirng dci, có dü co s thuc và trang thit bj cp cü'u có mt d M trçY tai các
dim tiêm; cung cp thông tin, s din thoai cUa các di giri ye phOng Y M, Trung
tam t d thông tin tâi các Tram Y t thirc hiên d nghj M trçi cp ciru khi can.
- T chüc tiêm cho tré có bnh 1 nn theo danh sách dê nghj cüa Trung tam
Y t và pMi hp trong t chüc các boat dng tiêm chüng.
3. Phông Y t: PMi hqp tham muu Ban chi dao thành pM trong chi dao, to
chtirc thrc hin, kim tra, don dc, giám sat các boat dng tiêm chüng trén dja bàn.
4. Phông Giáo diic và Dào t.o:
- Tng hcip &M tucng tiêm giri v Ban Chi dao thãnh pM (qua Trung tam v te
truâc 16 gir ngày 15/6/2022, pMi hçip Trung tam Y M phan bô vc xin v ttrng tn1xng.
- Cu can b, chuyên viên phii tnách tung dim tiêm, huâng dan, chi dao các
nhà tru?ng.
- Chi dao các ca sâ giáo diic:
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+ Lp danh sách di tuçYng tiêm theo s luçing duge phân b dam bão chInh
xác thông tin: gôm hç và ten, ngày tháng näm sinh, ma s djnh danh, dja chi, so
din thoai... theo biêu mu d dixa di 1iu len phn mm và g11i danh sách v
UBND, Tram Y t phiRmg, xà.
+ Chun bj các diu kin co s 4t chit tai dim tiêm nba trutYng: b trI khu
virc don tiêp, khám phân loai, khu vrc tiêm, phông theo dOi sau tiêm có b trI
giithng,... bô trI nhân l%rc, trang thit bi may tInh, duOng truyn internet, phi hgp tO
chüc sp xêp h9c sinh tiêm; h trçY cp nht mQi tiêm trén phn mêm.
+ Tang cu6ng tuyên truyn v )2 nghTa, igi ich cüa hott dng tiêm vAc xin
phOng Covid- 19 cho tré. Thông báo ljch tiêm, dja dim tiêm dn h9c sinh và phii
huynh. Cu can b gião viên, dc bit là giáo viên chU nhim trçrc tip dn dim
tiêm, hixng dn hçc sinh và phM hçp xü l các tmnh hung phát sinh. HuOng dn
phii huynh vic theo dOi sau tiém d kjp thai thông tin dn ca si y t, xir l tInh
hung phát sinh. Phi hçip vi phii huynh Co phuang an t chüc dua don h9c sinh
dn dim tiêm dam bão tuyt di an toàn.
5. UBND các xa, phirong:
- Xây dirng, triên khai k hoach tiêm vãc xin phOng Covid-19 theo quy djnh,
lap danh sách di ttxgng tiêm, km cã di tuçing không di h9c.
- Chi dto Tram Y t chun bj dy dü moi diu kin, thit bj y tê, nhân lirc và
the diu kin khác d t chüc tiêm và có phuang an, kch bàn kp thi xir 1 tInh
hung phát sinh. Chi dao Tram Y M phân loai di tugng tiêm tai Tram Y t, 1p
danh sách các trung hgp có bnh l nn chuyn Bnh vin da khoa thành phô dê
tiêm.
- Phi hqp Trung tam t, Bnh vin da khoa thành ph t ch(rc các hoat
dng tiêm chüng dam bão an toàn, dung quy djnh, dung tin d.
- CO phuang an dam bão an ninh trt tr, dam bão yeu cu phOng, chng djch
tai các dim tiem. Cu can b trirc tip cO mtt tai các dim tiem d phi hgp xü l
các tInh hung phát sinh.
- Thirc hin ch dO báo cáo dung quy djnh, kjp thai báo cáo UBND thành
pM khi cO tInh hung phát sinh.
6. Cong an thành ph6: Chi dao Cong an xã, phuOng pMi hgp vâi các nhà
truOng, tram y t rà soát, cp nht, di chiu thông tin ngui dugc tiêm d dam bão
chInh xác v thông tin cp nht trên phn mm, nht là h9 ten, ngày tháng nãm
sinh, ma djnh danh cá nhân... ; tham gia dam bão an ninh, trt ty, dam bão cong tác
phông cMng djch tai các dim tiem.
7. Các don vl to chirc tiêm vc xin phông Covid-19:
- Chü trI xây dirng k hoach, t chirc thirc hin tiêm vc xin phông COVJD-19
theo Quyêt djnh s 3588/QD-BYT ngày 26/7/202 1 và Quyt djnh s 43/QD-BYT
ngày 07/01/2022 cUa BO truâng BO Y t, Quyt djnh s 2470/QD-BYT ngày 14 thárig
6 näm 2019 cüa BO Y th v vic ban hành Huâng dn khám sang l9c truâc tiem chüng
di vi tré em, Quyt dijnh s 5002/QD-BYT ngày 29 tháng 10 näm 2021 cüa Bô Y
t v vic ban hành Huàng dn süa di, b sung HuOng dn khám sang l9c truc
tiem chüng vc xin phông COVID- 19 di vi tré em.
- Ban hành quyt djnh thânh 1p các t tiem vc xin phông COVID-19, dOi
cp c11u, kIp trirc và có danh sách, ljch trijc, s din thoai kern theo.

- Dam bào t chüc tiêm chüng theo dung quy djnh, chü khám sang 19c (tin
sü bnh tat), theo dôi sau tiêm, hiró'ng dn theo döi sau tiêm ci the rö rang, phi
hçp xir 1 cap ciru và an toân phOng, cMng djch trong tiêrn.
- Các dcin vj t chüc dim tiêm chUng, don vj du mi các cp phãi b trI các
kIp thung trirc 24/24 gii d thu nhn, xir trI thông tin.
- Phãi sir diing phân mm quãn 1 tiêm chüng trong qua trInh t chu'c
tiêm, cp nht thông tin ngtrôi thrçrc tiêm len ngay trên h th6ng, không thrçc
dé tn, không dê tInh tring thiêu thông tin ma không cp nhât dtrqc.
- Thirc hin ch d thông tin báo cáo theo quy djnh trên phn mm.
+ Tt Ca CC dim tiêm thirc hin ch d báo cáo nhanh v Trung tam Y té
thành ph truâc 16 gi 30 phüt hang ngày và báo cáo kt thiic dçit tiêm.
+ Hang ngày Trung tam Y t thành ph tng hçp, báo cáo Ban Chi dto thành
ph& Trung tam Kim soát bnh tt tinh.
8. D ngh Viettel Thai BInh: H trç, huàng din sü ding, quàn l phn
mm quail i tiêm chüng cho các dim tiêm chUng.
9. D nghj các dng chI Uy viên UBND thành ph& thành viên Ban Chi do
phông, chng djch Covid- 19 thành ph phii trách các phuing, xã tang cuOng xung
co s d chi dto, huàng dn cong tác tiêm chUng; báo cáo v Ban Chi dto thành
ph (qua Van phông HDND và UBND thành pM) sau dçt tiêm.
10. Các don vj, cá nhân duçc giao nhim vii nêu cao tinh th.n trách nhim,
chju trách nhiêm truOc UBND thành ph nu d xãy ra sai sot, chm tin d, không
hoàn thành k hoach tiêm.
Trên day là K hotch triên khai tiêm vc xin phOng Covid-19 dçit 41. Ban
Chi dto phông, chng djch thành pM yêu cu các phông, ban, don vj lien quan,
UBND các phithng, xã trin khai thirc hin. Trong qua trInh thirc hin nu có khó
khàn, vuing m,c báo cáo v Ban Chi dao thành pM ('qua Trung tam Y tê) dê xem
xét giãi quyt./.
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